VERSLAG VERGADERING BESTUURSORGAAN DD. 13 augustus 2022
Aanwezig : -Dhr. Gino Welvaert, voorzitter
-Dhr. Marnix Moerman, ondervoorzitter
-Dhr. Dominique Baert, bestuurder
-Dhr. Marc Vantieghem, bestuurder
-Dhr. Rik Tanghe, bestuurder

A/Woord van de voorzitter
In deze bloedhete omstandigheden samenkomen is voorwaar geen sinécure. Gelukkig
beslisten we reeds vooraf om in de ochtend en via skype elkaar te ontmoeten.
Augustus is traditioneel een rustige maand doch we moeten dringend aan de slag met de
voorbereidingen voor wat op ons af komt.
Begin september reeds ontmoeten we onze coördinatoren na een speelseizoen zonder blad
en zonder corona. Uiteraard zullen een aantal onvolkomenheden worden aangekaart doch
wanneer we de feedback ter harte nemen slagen we er samen ongetwijfeld in om onze
liefhebbers ook in de toekomst een aangenaam tijdverdrijf te blijven waarborgen.
Het bedoelde overleg zorgt tevens voor input van materiaal dat vervolgens kan worden
besproken op de Algemene Raad met de gewestleiders.
Sedert jaar en dag roepen wij coördinatoren en gewestleiders op om problemen of
werkpunten tijdig te signaleren zodat wij een stevig onderbouwd antwoord of voorstel tot
oplossingen kunnen formuleren.
Ook nu - en meer nog dan ooit - benadrukken we onze vraagstelling. De vrij vlotte intrede in
het digitale tijdperk heeft er ongetwijfeld voor gezorgd dat hier en daar zaken misliepen.
We hebben een winter de tijd om problemen te verhelpen en verder te bouwen aan de
vinkensport van de toekomst.
Het is mijn stellige overtuiging dat we hierin zullen slagen mits we onze krachten blijven
bundelen en we gefocust blijven.

B/Rouwbeklag
We vernamen het overlijden van de heer Lucien Devos, eregewestleider van het vroegere
gewest Antwerpen.
Namens alle vinkeniers en hun onderscheiden besturen biedt Uw Bestuursorgaan herhaalde
blijken van oprechte deelneming aan aan de familie en vrienden van Lucien.

C/Verslag vorige vergadering
Het vorig verslag werd goedgekeurd.

D/Huidige stand van zaken inzake Corona-maatregelen
Niettegenstaande de huidige stilte rond het virus blijft het beestje toch nog altijd aanwezig
binnen ons landje. De hoge vaccinatiegraad zorgt er op vandaag voor dat besmettingen vaak
of onopgemerkt of zonder veel erg verlopen.
Mutaties van de onderscheiden varianten vragen echter om attente en strikte opvolging.
Vanuit onze blijvende bezorgdheid om ieders welzijn blijven we al onze leden oproepen om
steevast de nodige voorzorgsmaatregelen toe te passen.
We roepen tevens op om van zodra leden worden uitgenodigd voor een eventuele 4de prik,
deze onverwijld te nemen.
1

Om de zwakkeren onder ons blijvend te beschermen en geen onnodige risico’s te nemen,
houden we er bovendien aan iedereen op te roepen om blijvend al te nauwe contacten te
vermijden.
Social distancing is en blijft een niet te versmaden zekerheid in deze!
Wat er in de nabije toekomst al dan niet kan of mag, blijf onze stelregel steeds indachtig :
“ NEEM NOOIT RISICO’S !!!
UW GEZONDHEID IS EN BLIJFT ONZE GROOTSTE ZORG!!”
Uw Bestuursorgaan houdt eraan om de beproefde communicatielijnen ook in de toekomst
verder aan te wenden. Alle wijzigingen en richtlijnen worden bijgevolg per direct en na
overleg gecommuniceerd via:
▪
onze website: www.avibo.be ;
▪
onze facebookgroep;
▪
Avibo-admin;
▪
“De A.Vi.Bo.-mail”
▪
mailing naar coördinatoren en gewestleiders.

E/Kampioenschap van België 2023
De gesprekken met de kandidaat organiserende stad worden heel binnenkort afgerond.
We hopen op het komend overleg met de coördinatoren officieel kond te maken van de
gaststad voor ons kampioenschap op 25 juni 2023.

F/De tentoonstellingen in komende winterperiode
• Vinkententoonstellingen
Augustus was voorgaande jaren het vaste afspraakmoment met de organisatoren van de
tentoonstellingen voor het daarop volgende voorjaar (begin 2023).
Ons overlegmoment van vorig jaar september indachtig hopen we in de geest van de
gemaakte afspraken op dit overleg te kunnenwerken.
Eerdere verbintenissen vanwege het Bestuursorgaan van de A.Vi.Bo. vzw zoals ze de voorbije
jaren steevast werden gerealiseerd, zullen echter ook nu consequent worden toegepast. Zo
neemt de federatie en de onkosten voor de keurders en de hulde op de Algemene Vergadering
voor zijn rekening.
Misschien enigszins voortvarend kunnen we dan ook aan de slag gaan met de planning voor
volgend voorjaar.
We beseffen heel goed dat sommige mensen vooraf borgsommen en andere dienen te
betalen bij het vastleggen van hun locatie. Wij laten het bijgevolg over aan de wijsheid van de
organiserende maatschappij om al dan niet mee te stappen in ons huidig verhaal.
Uiteraard zullen en dienen wij zoals steeds gevolg te geven aan de voortdurend wijzigende
onderrichtingen vanuit de overheid en is onderstaande afspraak gesteld onder voorbehoud
van eventuele wijzigingen.
We durven betreffende organisatoren nu reeds vragen een aantal zaken in te plannen en hun
planning over te maken aan ons secretariaat - via info@avibo.be - en aan elkaar.
We pogen op basis van vorige organisatie (2020 ) met de aangebrachte opmerkingen een
kalender op te maken zodat zaken geconcretiseerd kunnen worden.
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15/01/2023: KM Verenigde Vrienden – Oostrozebeke
22/01/2023:
29/01/2023: KM De Roodborsten – Marialoop
05/02/2023: KM De Hogewegvink – Erembodegem
12/02/2023: KM De Durvers – Deinze
19/02/2023: De Dorpszangers – Anzegem
26/02/2023: De Bogaardvink – Kortemark
Aandachtige lezer merkt ongetwijfeld dat er een datum is vrijgekomen op 22/01/2023.
Geïnteresseerde organisatoren kunnen hier rond contact opnemen met het secretariaat.
• Kooiententoonstellingen :
Een aantal maatschappijbesturen ging aan de slag om dit evenement ook dit najaar te
realiseren.
Gelieve zo snel als mogelijk datum en plaats van uw organisatie over te maken aan het
secretariaat te Kuurne (info@avibo.be ) voor opmaak van de kalender.
Uiteraard zullen en dienen wij steeds gevolg te geven aan de voortdurend wijzigende
onderrichtingen van de overheid en is bedoeld engagement gesteld onder voorbehoud van
eventuele wijzigingen.

G/Voorbereiding overleg coördinatoren
Waar wij ons bij de creatie van regio’s en het aanstellen van coördinatoren tot doel stelden
om jaarlijks tweemaal te verzamelen, willen we - na het noodgedwongen omzetten van de
fysieke voorjaarsbijeenkomst naar video-overleg - dit jaar alsnog één fysieke bijeenkomst
realiseren.
Naar goede gewoonte is de eerste zaterdag van september onze vaste afspraak.
Bijgevolg vergaderen we op zaterdag 03 september 2022 in “zaal Laurierblad”,
Weggevoerdenplein 11 te Kuurne (rechtover de kerk).
We verzamelen om 12.00 uur in de zaal en gebruiken eerst samen de maaltijd om vervolgens
van gedachten te wisselen in deze besloten kring.
Gezien de beperkte groep is het zonder meer mogelijk om deze bijeenkomst in de meest
veilige omstandigheden en met respect voor de nodige afstand te organiseren in deze
gelegenheid.
Uiteraard zullen en dienen wij gevolg te geven aan eventuele gewijzigde onderrichtingen
vanuit de overheid.
Op de dagorde werden alvast volgende punten voorzien:
- Mededelingen Bestuursorgaan rond het voorbije werkjaar
- Evaluatie voorbije speel- en kweekseizoen
- Voorbereiding Algemene Raad van 17 september 2022
- Evaluatie van “De A.Vi.Bo.-mail”
- Het Kampioenschap van België : de organisatie voor de toekomst
- Ontwikkelingen in Admin, Zettingsoft, onze website,…
We zien uiteraard nu reeds uit naar de gewaardeerde inbreng van de dame en heren
coördinatoren. Zij kennen de situatie binnen hun regio als geen ander en zijn dan ook de ideale
spreekbuis om de verzuchtingen en vragen die daar leven te verwoorden.
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Mogen we vragen om deze opmerkingen en vragen ten laatste op 30 augustus per mail te
geworden en dit op info@avibo.be .

H/ Voorbereiding Algemene Raad
De vergadering van de Algemene Raad gaat naar aloude gewoonte door op de derde zaterdag
van september. Bijgevolg verzamelen we op zaterdag 17 september 2021 in “zaal
Laurierblad”, Weggevoerdenplein 11 te Kuurne (rechtover de kerk).
Voorlopige dagorde:
a)Administratief gedeelte (11.30-12.00 u) (Let op: NIET in het secretariaat!!)
Gelieve tijdig uw drukwerken te bestellen (voor 31 augustus).
(vanaf 11u30 worden de gevraagde drukwerken bedeeld op de grote parking achter het
frituur)
We durven de dames en heren gewestleiders vragen de eventueel verzamelde stukken in
envelop aan ons te overhandigen bij het betreden van de zaal. Concreet gaat het over de
kweekresultaten (deze kunnen echter door de verantwoordelijken zelf worden ingebracht in
Admin)
b)Middagmaal om 12.00 u.
c)Aanvang van de vergadering om 13.30 uur.
1. Verwelkoming
2. Herdenkingsmoment overleden vrienden
3. Werking A.Vi.Bo.
- evaluatie 2022
- optimaliseren van de werking
4. Voorstelling Kampioenschap van België 2023
5. Eventuele vragen en suggesties

In onze blijvende zorg om inspraak en evolutie naar een meer interactieve vergadering waarin
alle problemen aan bod kunnen komen, vragen we opmerkingen, suggesties en vragen vooraf
(liefst voor 31 augustus) schriftelijk of per mail (info@avibo.be) door te sturen naar het
secretariaat.
De antwoorden daarop kunnen dan vervolgens ingepast worden in de dagorde.
Naar jaarlijkse gewoonte, en zoals voorzien in de Statuten A.Vi.Bo. vzw art. 10 en art 20,
worden alle coördinatoren, gewestleiders, eregewestleiders en eregenodigden uitgenodigd
tot deze zeer belangrijke, adviserende vergadering.
Het blijft onaanvaardbaar dat in het verleden bepaalde gewesten niet waren
vertegenwoordigd op deze richtinggevende bijeenkomst. Wij vragen dan ook dringend dat,
indien de gewestleider niet aanwezig kan zijn, ieder gewest een vertegenwoordiger stuurt die
de volledige vergadering met volle aandacht bijwoont.
Indien bijkomende personen samen met de gewestleider aan tafel willen gaan, dient voor
deze personen € 42 te worden betaald en moeten de namen vooraf op het secretariaat
worden opgegeven.
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Uiteraard zullen en dienen wij gevolg te geven aan de steeds wijzigende onderrichtingen
vanuit de overheid en is voorgelegde afspraak bijgevolg gesteld onder voorbehoud van
eventuele wijzigingen.

I/Stuurgroepen
Algemeen beleid
1/ Bezoek aan het secretariaat is enkel mogelijk mits voorafgaande afspraak.
Onze werking blijft telefonisch en via mail bereikbaar op de eerder vermelde
openingsuren!
Spontaan aanbellen zonder eerdere telefonische afspraak blijft zinloos !!
2/ Het secretariaat is wegens zomerverlof bovendien gesloten van 1 tot 31
augustus!
Wij blijven echter bereikbaar op ons e-mailadres info@avibo.be
3/ De aanvraag voor erkenning als beleidsondersteunende vereniging wordt verder
voorbereid.
4/ De maatschappij KM De Blauwbekken Nokere stelt op aangeven van hun bestuurslid
en gewaardeerd medewerker binnen de federatie Jordi Vanhouteghem zich
kandidaat voor het inrichten van het kampioenschap van de A.Vi.Bo.-kring 2023. Het
Bestuursorgaan kent bij deze de inrichting toe aan betreffende maatschappij.
5/ Op vrijdag 12 augustus 2022 vond een skypevergadering van het dagelijks bestuur
van NOFON en de stellingname ten aanzien de Nationale Raad voor
DierenLiefhebbers.
NOFON nam een duidelijk standpunt in rond aanpak en strategie van de problemen
die ons belagen.
De vereniging is en blijft bereid om ook met andere verenigingen tot verregaande
samenwerking over te gaan om samen de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.
Gino brengt uitgebreid verslag over deze bijeenkomst en herhaalt eens te meer:
“Alle vogelhouders zullen dringend samen een vuist moeten maken en juridisch
degelijk onderbouwd in het verweer moeten gaan.
Het is immers reeds voorbij vijf voor twaalf en onze hobby komt danig onder druk
te staan!!”
6/ De voorzitter contacteerde “Liberas” (centrum voor de geschiedenis van het vrije
denken en handelen) rond de borging van ons archief in het kader van Immaterieel
Cultureel Erfgoed. Concrete afspraken werden gemaakt rond het veilig bewaren van
onze boekdelen van “Het A.Vi.Bo.-blad”.
Gino geeft toelichting en bespreekt de voorwaarden in het Bestuursorgaan.
7/ We herhalen de oproep naar kandidaturen voor grote organisaties (= provinciale
kampioenschappen, de H. Mis, het Kampioenschap van België) in 2023 en de daarop
volgende jaren.

5

We weten met zijn allen dat dergelijke manifestaties de nodige voorbereidingen
vergen in de schoot van regio, gewest of maatschappij en willen jullie graag tijdig op
weg helpen.
Het provinciaal kampioenschap van West-Vlaanderen 2023 werd reeds toegewezen
aan “De Bogaardvink” uit Kortemark en nu ook het Kampioenschap van de A.Vi.Bo.kring aan de KM De Blauwbekken uit Nokere.
8/ De voorzitter ontving inmiddels antwoord van de collega’s van Vimibel inzake een
voorgelegde kwestie. Dank aan de collega’s van Vimibel om blijvend de eerder
gemaakte afspraken op te volgen.
9/ Zoals in laatste A.Vi.Bo.-mail gemeld werd eens te meer een geval van vogelgriep
Vastgesteld in de omgeving van Roeselare.
We herhalen de dringende oproep tot strikt en blijvend opvolgen van de
onderrichtingen vanuit het FAVV:
o De ophokverplichting werd eerder opgeheven, zowel voor
hobbypluimvee als voor professioneel gehouden pluimvee.
o Het verplicht binnen drenken van hobbydieren werd
eveneens opgeheven.
o Het binnen of afgeschermd voederen van alle pluimvee blijft
evenwel verplicht.
Het Agentschap acht, na overleg met experten, de kans hoog dat de circulerende
besmettingen bij wilde vogels inmiddels een endemisch karakter kregen en het risico
op uitbraken bijgevolg sterk aanwezig blijft!
10/ Congres op 05 november 2022 in de Kubox in Kuurne.
Beperkte kern werkt programma en praktische uitvoering uit. We danken nu reeds
de heer Rik Tanghe, voor zijn reeds verricht titanenwerk en blijvend engagement. Het
bestuursorgaan belegde een extra bijeenkomst om de modaliteiten van dit
evenement vast te leggen op 25 augustus om 18 uur.
11/We ontvingen de vraag rond lidmaatschap bij meer dan één aangesloten
maatschappij.
Gezien de teneur van de vraag leggen we die voor op ons overleg met coördinatoren
om op de Algemene Raad tot een besluit te komen.
12/ Vanuit de Bondsraad kwam de dringende vraag om te streven naar uniformisering
en vereenvoudiging van de toepassing van strafmaten om dit orgaan niet al te vaak
en nodeloos te mobiliseren .
Het voorgelegde voorstel wordt besproken en zal in een overleg met de leden van de
bondsraad en de rapporteur worden terug gekoppeld.
Administratie
1/ Secretariaatswerking:
- De aangifte rechtspersonenbelasting werd vervuld
- Op aangeven van een opmerkzaam lid werd het saldo op de spaarrekening
gespreid
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-

Coditech maakte een achterstallige factuur over

2/ Admin :
Een nieuw overleg werd gepland om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden.
Eerdere ideeën rond mogelijkheden gecreëerd door optimaal gebruik van Admin en
Zettingsoft werden inmiddels uitgewerkt en gepubliceerd.
3/ Website en “De A.Vi.Bo.-mail”:
Dat inmiddels opzoekingen van wedstrijden op datum mogelijk zijn naast de
publicatie van de “top 40” voor een bepaalde selectie is ongetwijfeld niemand
ontgaan.
De snelle en zo goed als volledige publicatie van de Ronde is een bijzondere
verdienste en kon enkel tot stand komen door de gezamenlijke inspanningen van de
maatschappijbesturen!!
Ideeën naar toekomst en evolutie blijven steeds welkom en worden steevast
onderzocht op hun wenselijkheid en haalbaarheid. (bijvb. gerichte opzoekingen…)
Extra opties worden voorzien in het kader van de vereenvoudigde werking van de
Officiële Zangkeurraad.
Blijvende aandacht aan bijwerken en continuïteit van ons infokanaal.
4/ Zettingsoft:
Dankzij de gedreven en stipte opvolging van plaatselijke besturen blijven we op
regelmatige basis kleine onvolkomenheden detecteren in dit programma.
Onvolkomenheden die steevast worden overgemaakt aan onze programmeur die
vervolgens deze onhebbelijkheden feilloos weet weg te werken.
Dank aan Marc Vantieghem die de ontwikkelingen binnen deze telg bewaakt en
koestert tot welzijn van onze werking.
Zettingsoft blinkt steevast uit in eenvoud en zorgt er dan ook voor dat elke
maatschappij dit instrument probleemloos en vooral gratis kan gebruiken.
Tot onze grote tevredenheid stellen we vast dat op vandaag meer dan 99% van de
uitslagen van zondag ll. binnen zijn.
We danken van harte alle medewerkers, bestuursleden, gewestleiders en
coördinatoren die het beste van zichzelf hebben gegeven om dit prachtige resultaat
te verwezenlijken.

5/ Facebookgroep:
Blijvende aandacht op het strikt bewaken van informatie die wordt goedgekeurd.
Het correct en tactvol omgaan met elkaar is en blijft grondslag van degelijke
communicatie.

Tucht en ICE:
- De lijst van geschorsten wordt steevast bijgewerkt in Avibo-admin.
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- De Bondsraad - in vergadering op 30 juli 2022 - deed inmiddels uitspraak in eerdere
aanklachten:
o Klacht tegen Lucien De Wilde:
De bondsraad vindt dat Lucien Dewilde ter goeder trouw handelde. Er is
volgens de bondsraad geen sprake van kwaad opzet. Er liep waarschijnlijk
iets verkeerd bij deze ringcontrole. Daarom legt de bondsraad geen sanctie
op tegen dhr. Dewilde. Dhr. Dewilde dient volgend seizoen vogel Vedet wel
opnieuw ter keuring aan te bieden vooraleer hij kan spelen.
o Klacht tegen Frans Decaestecker:
- De bondsraad vindt dat er wel degelijk sprake is van fraude, zijnde een
verkeerde vogel aanbieden op de keuring. De ring klopte niet. Daarom
wordt dhr. Frans Decaestecker voor de rest van het lopende seizoen 2022
geschorst. Daarnaast krijgt hij een voorwaardelijke schorsing voor de
seizoenen 2023 en 2024. Bij een volgende inbreuk op de A.Vi.Bo.reglementen wordt deze schorsing meteen effectief.
- Daarnaast dienen dhr. Frans en Geert Decaestecker alle vogels
waarvoor ze in het seizoen 2023 een bondslidkaart aanvragen deze eerst
ter keuring met ringcontrole aan te bieden.
Het Bestuursorgaan sluit zich aan bij de beslissing van de Bondsraad en tekent geen
beroep aan in beide zaken.
-

Ereraad gewest Houthulst, zitting van 8/7/2022
mevrouw Bombay Tanja, lidnummer 103101, lid bij KM De Vrije Vinkeniers
Torhout, gewest Torhout krijgt een voorwaardelijke schorsing opgelegd tot eind
2023;
Het Bestuursorgaan sluit zich aan bij de beslissing van de Ereraad en tekent geen
beroep aan.
- Onze federatie behoudt de link met het Vlaams Steunpunt Cultureel Erfgoed.
In dit kader werden de gegevens bij het Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed
bijgewerkt.
Kweek
- Herhaalde oproep om bij inventarisatie alle vogels op de inventarislijsten in te
brengen: mannen en poppen….
- Als gevolg van afspraken in voorbije overlegmomenten met coördinatoren zal de
eerste bestelling samenvallen met het binnenbrengen van het inventarisblad in de
maatschappij (op 15 november). Zo doende is en blijft de liefhebber lid bij de
maatschappij waar hij ringen bestelt. Wij bepaalden de gezamenlijke besteldatum
voor de gewesten op 01 december.
- Het blijft inmiddels A.Vi.Bo.-regel dat een liefhebber die voor het eerst kweekringen
aanvraagt binnen onze federatie een controle op kweekmogelijkheden door de
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gewestleider of zijn afgevaardigde dient toe te laten. Er worden immers geen ringen
afgeleverd als het controleverslag niet werd afgeleverd.

Zang
- Individuele verantwoordelijkheid van de liefhebber bij het beluisteren van eigen
vogels en aanbieden van voorzanger is en blijft essentieel bij het voorkomen van
problemen. Hoedt u hier zeker bij uw keuze geen vogels voor te zetten waar enige
twijfel kan rijzen.
De meest correcte voorzanger biedt immers beste garanties op leerlingen met een
geldig Vlaams vinkenlied!
- De leden van de Officiële Zangkeurraad en in bijzonderheid het dagelijks bestuur van
dit orgaan leverden bijzonder puik werk het voorbije speelseizoen en verdienen dan
ook onze appreciatie voor hun attente en correcte inzet.
- Ondervoorzitter Kristof Vuylsteke trok zich jammer genoeg terug uit de werking van
de Officiële Zangkeurraad. We danken Kristof voor de vele jaren van positivisme,
immense inzet en trouwe dienst. We hopen hem verder te mogen begroeten op tal
van organisaties.
- Alle afgekeurde vogels dienen na het verstrijken van de beroepstermijn aangevinkt in
Admin. Deze vogels kunnen onder geen beding (zonder nieuwe keuring) nog
deelnemen aan wedstrijden. Marc zal op basis van de verschenen verslagen deze
administratieve opdracht vervullen.

De A.Vi.Bo.-mail
- De hiaten in de jaargangen van ons blad op onze website worden – van zodra hier tijd
voor is - weggewerkt. Op die wijze willen we onvolkomenheden verder wegwerken.
-

Bij het naderen van het einde van het speelseizoen wordt het chronisch gebrek aan
artikels eens te meer duidelijk. Dat deze chronische ziekte tevens mee aan de basis
van het einde van ons aller “A.Vi.Bo.-blad” lag, is genoegzaam bekend. We roepen
iedereen op om eigen ervaringen of leuke anekdotes neer te schrijven en aan onze
redactie te bezorgen zodat we er ook in de toekomst blijven in slagen onze mail
boeiend en aantrekkelijk te houden.

-

Artikels die normaliter in ons blad verschenen kunnen nu worden doorgemaild naar
ons mailadres rik@avibo.be . Zij worden op onze site gepubliceerd en worden
bovendien via “De A.Vi.Bo.-mail” verspreid.

J/Briefwisseling en diversen
1. Rouwbeklag
We vernamen het overlijden van:
dhr. Johny Vandamme, secretaris van de Km Appelvink, Roeselare.
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dhr. Marcel Cantaert, afgevaardigde/secretaris van de Bronvink, Brakel
We bieden hierbij onze oprechte blijken van deelneming aan.
2. Dhr. Gino Nolf , uw schrijven van 30/7/2022
We namen nota van uw schrijven.
3. Dhr. Patrik Waege, gewestleider, uw mail van 31/7/2022
Dhr. Steven Van Schandeyl, gewestleider, uw mail van 4/8/2022
We zien na wat er mogelijk is.
4. Dhr. Eddy Vermoortele, coördinator, uw mail van 11/8/2022
Zaak in onderzoek.
5. Dhr. Freddy Vancoillie, uw mail van 7/8/2022
Nota van de fusie van De nieuwe Vlaamse Zangers, Rumbeke met Puritas, Rumbeke.
De naam Puritas wordt weerhouden.
We wensen jullie een goede vaart!
6. Dhr. Bjorn Verfaillie, uw mail van 3/8/2022
Er zal nog een manuele controle gebeuren.
7. Mevr. Sofie Van Kerkhoven, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, uw
mail van 5/8/2022
Dank voor uw schrijven. We deden inmiddels het nodige.
8. Dhr. Patrick Bossuyt, Molenzangers, Kuurne, uw mail van 21/7/2022
Nota genomen van de organisatie van jaarlijkse kooien- en
schuilhokjestentoonstelling evenals tentoonstelling van botvinkmutaties op
6/11/2022.
9. Dhr. Henk Decaestecker, voorzitter Km De Vrije Vinkeniers, Torhout, uw mail van
23/7/2022
U kreeg reeds een persoonlijk antwoord.
Namens het dagelijks bestuur,
Dhr. Gino Welvaert, voorzitter
Dhr. Marnix Moerman, ondervoorzitter
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